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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Да се обясни съвремието е амбициозна претенция, с която не един изследовател
е аргументирал творческите си предпочитания и дирения. Трудността в такова
начинание според Фернан Бродел се подхранва от факта, че в различни степени
Съвремието, със своите особености и реалии е продължение на „други опитности,
много по-отдалечени във времето. То се храни от изминалите векове”1, от преживени
вече събития (обществени и политически кризи, сблъсъци и войни, икономически и
екологични катаклизми) и се явява огледало на редица модели ( културни, социални,
политически и т.н), създадени в процеса на историческото развитие и рецептирани в
наши дни.
В настоящия исторически период сме свидетели на две явления характерни за
последните десетилетия. Първо, разпадането на многонационалните държави, които се
опитват да отричат множествеността на националните си съставни части. Второ,
резултатът от разпадането, както уточнява Мануел Кастелс, е „формирането на
квазинационални държави. Те са нации –държави, защото получават атрибутите на
суверенитета на базата на исторически конструирана национална идентичност, но
„квази”, защото заплетената мрежа от отношения с тяхната историческа матрица ги
кара да разделят суверенитета или с бившата държава, или с някаква по-широка
конфигурация”.2
В съвременните общества все по-актуални стават сигурността и гаранциите за
спокойно и нормално битуване. Политическите системи и създадените от тях „правила”
за взаимоотношения между различните структурни звена в обществото, между
държавните и политически институции намират израз в конкретни нормативни и
конституционни проекти. Доколко те обслужват интересите на държавата е въпрос на
тълкуване и субективна интерпретация. Едно е сигурно обаче: „национализмът и
нациите имат свой живот, който е независим от държавността, макар че е вкоренен в
културните конструкти и политическите проекти”.3
Логична и обоснована е връзката между политическата система (режим),
формата на държавно устройство и системата за сигурност на всяка една държава.
Целта на настоящото изследване е да представи в сравнителен план системата
1
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за сигурност на Република Македония в два различни исторически периода: първият,
от 1944 г., когато се създава Народна Република Македония (НРМ) и тя е включена в
състава на югославската федерация до краха на това обединение през 1992 г., и
вторият, след 1992 г., когато страната излиза от „голямото семейство” на федерална
Югославия и тръгва по пътя на своята независимост. Това обосновава и широкия на
пръв поглед хронологичен обхват (1945-2005) на представената дисертация. И докато
през 1944 г. се поставя рождената дата на Народна Република Македония, то горната
хронологична граница е година с определящо значение за бъдещото на съвременна
Македония. През декември 2005 г. Съветът на Европейския съюз взема решение да се
предостави на Република Македония статут на кандидат-член на ЕС. Този статут
представлява политическо признание на отношенията между ЕС и Република
Македония в нейния път към европейски интегритет.
Развитието, укрепването и реформирането

на системата за сигурност в

Република Македония е елемент от конституционното реконструиране и утвърждаване
на новопоявилата се балканска държава. Преходът от „държавна сигурност” и
създадените авторитарни стереотипи към „национална сигурност” на едно
пресъздадено държавно обединение основателно фокусира внимание и интерес и
провокира много анализатори, чийто евристичен дух е привлечен от характера на тези
обществени промени.
1. Актуалност на проблема
Актуалността на

разработената

тема се определя

от редица процеси и

обществени трансформации:
-

отделянето на Република Македония от Югославската федерация, макар и
логично и обусловено, само по себе си е предизвикателство за новообособилата
се държава и предпоставя основни

и целенасочени промени във всички

социални сфери, преизграждане на държавните институции,

създаване на

собствена системата за сигурност, армия, полиция и разузнавателни служби
-

необходимостта от една нова, реална и научнообоснована оценка и анализ на
държавоформиращите процеси в НРМ (СРМ) за периода 1945-2005 г.

-

новата Конституция на Република Македония и всички останали Закони и
Концепции дефинират нова система от ценности, която словесно и
етимологично се дистанцира от конституционните модели на бивша Югославия
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-

новите рискове за стабилността на националната сигурност на Македония са
достатъчно основание да се заговори за комплексни реформи в сферата на
сигурността.

-

стремежът на Република Македония да се присъедини към европейските и
международните системи за сигурност и сътрудничество, към НАТО и към
Европейския съюз.

-

историческата, географската, политическата и културната обвързаност на
България и Македония предполагат силна взаимозависимост и на системите за
сигурност на двете съседни балкански държави. В този смисъл изследванията
на системата за сигурност на Бившата югославска република Македония могат
да бъдат от полза за усъвършенстването, развитието и адаптивността на
системата за сигурност и в Република България

-

интензивността на междуетническите противоречия, споровете и конфликтите в
национален и регионален мащаб повишават значимостта на изследвания
проблем, защото повече от всякога сигурността и стабилността на региона във
всичките им измерения са във фокуса на политиката на всички балкански
държави
2. Цел и задачи на дисертационния труд
Основната Цел е
Да се представи и анализира организационната и институционална еволюция

на системата за сигурност на Бившата Югославска Република Македония от гледна
точка на обществено-политическите трансформации на Балканите.
Целта на дисертационния труд се постига с решаване на следните изследователски
задачи:
- теоретико-методологическо идентифициране на понятийния апарат, в това
число понятия като „сигурност”, „национална сигурност”, „държавна сигурност”,
„регионална сигурност”; пространен обзор на специализираната литература по
проблема, аналитично представяне на концепциите за сигурност;
- да се изяснят рисковете и заплахите за сигурността на региона и конкретно за
Република Македония;
- да се изследват конституционно-устройствените принципи, регламентиращи
изграждането на системата и политиката за сигурност;
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- да се направи сравнителен анализ между структурите на сигурността – на
НРМакедония в състава на СФРЮ и на Република Македония като суверенна държава,
с което да се изведе комплексна оценка и обобщения за вътрешната и външна политика
на съвременна Македония;
- да се изследва влиянието на външните

и вътрешните фактори за

етнополитическата криза през 2001 г. в Република Македония като следствие от
незавършените реформени процеси в системата за сигурност на БЮР Македония;
- да се предложи комплекс от виждания и практически решения за
усъвършенстване на системата за сигурност на Република Македония.
3. Обект, предмет, хипотеза и методи на изследването
Обект на изследване в настоящата дисертация е
Организацията и институционалното изграждане на системата за сигурност
на Република Македония в различни времеви периоди, в които протичат разнообразни
процеси при специфични геополитически условия.
Предмет на изследването в настоящата работа е
Връзката и приемствеността, сходствата и различията между системите за
сигурност на Народна република Македония и независима Република Македония, при
реформиране на структурите за сигурност на страната, като следствие от процеса
на трансформация на обществено-политическата система.
Основната Хипотеза е
Системата за сигурност на Република Македония

е институционално и

кадрово изградена при приемственост със структурите за сигурност на Титова
Югославия. Стъпвайки на познатите федерални модели, подредбата на нейните
приоритети

изостава

съобразно

новите

обществено-политически

реалности,

променените ценности и интереси на страната, формулирани в Конституцията от
1991 г., което е предпоставка за кризата от 2001 г. и последвалото я Охридско
споразумение от есента на същата година.
Поставените задачи се реализират като се използват следните методи

на

изследване: системният, историческият, сравнително-политологичният,сравнителноправният, структурно-функционалният подход, ситуационният анализ. Емпиричностатистическото изследване аргументира и доказва основната теза на разработката и
някои от производните предположения.
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Очакваните резултати са следните:
разкриване на приемствеността и зависимостта в Република Македония от

-

югонаследството по отношение на системата за сигурност; Конкретизиране на
характеристиките на системата за сигурност;
изследване на външното влияние върху ситуацията в Македония и

-

отражението му върху проблемите на националната сигурност.
да се предложат варианти на възможни сценарии за развитието на

-

македонската държава, произтичащи от усложнената вътрешна и външна среда на
сигурност;
-

да се направят изводи от сравнителния анализ на системите за сигурност на

„югославска” Македония и на независима и суверенна Македония и произтичащите от
тях препоръки за усъвършенстване на системата и политиката за сигурност;
-

изясняване значението на сигурността в Македония и последиците от

проблемите й за регионалната сигурност.
При разработване на дисертацията са взети предвид следните ограничения и
предварителни уточнения:
-

абстрахиране от проблемите с идентичността на съвременните етноси в

Република Македония. Приема се тяхното самоопределение и официалните названия на
тези етноси. Накратко: дебатът за македонската идентичност не е предмет на
настоящата разработка;
-

наименованията на Република Македония в различните исторически периоди

са съответно Народна Република Македония (НРМ), Социалистическа Република
Македония (СРМ), Бивша Югославска Република Македония (БЮРМ), Република
Македония (РМ) и се отнасят за един и същ териториално-правен субект. За да се
избегне терминологично натоварване на текста, в повечето случаи се използва основно
Република Македония. Абревиатурите са разкрити в посочените съкращения,
публикувани в началото на дисертационния труд. Аналогично се подхожда и към
федеративна Югославия, която в периода 1945-1991 г. се наименува първо,
Федеративна

Народна

Република

Югославия

(ФНРЮ)

/1945-1963/

и

второ,

Социалистическа Федеративна Република Югославия (СФРЮ) /1963-1991/;
-

институционалното изграждане на системата за национална сигурност се

разглежда в контекста на конституирането на македонската държавност. Застъпва се
тезата, че няма национална сигурност сама за себе си като автономна система от
институции, а това са преди всичко институции, легитимиращи, конституиращи и
5

осигуряващи защита и суверенитет на държавата и нейните граждани,

т. е.:

структурирането, организацията и управлението на системата за сигурност са основен и
необходим процес, подпомагащ изграждането на държавата;
-

акцент в дисертационния труд е поставен върху основните структурни звена

в системата за национална сигурност на Република Македония – Армия, Полиция,
Разузнаване. В настоящото изследване не се анализират частният сектор за сигурност,
съдебната система и др. Основната причина е ограниченият обем на подобна
разработка.
-

изследват се оперативни процеси, поради което част от хипотезите и

прогнозите се характеризират с висока степен на неопределеност и силно вероятностен
характер. По тази причина се използват изрази като “вероятни изходи”, “възможни
опции”, “евентуални сценарии”. Изказаните и аргументирани в разработката хипотези
са вероятни твърдения и нямат претенциите за окончателни истини;
- етнокултурните групи в Бивша югославска република Македония ( БЮРМ) се
разглеждат в контекста на груповата им солидарност и сплотеност и са дефинирани
като “македонски албанци”, “македонски сърби” и “славомакедонци”. В анализа се
визират политическите им искания, представителство, експлицират се някои от
културните им особености, които са важни за определен анализ или сравнение.
Обърнато е внимание на претенциите за признаване на етнокултурните групови цели
(официално и публично използване образоване на майчин език, достъп до властови
институции), на етническите вълнения между основните демографски групи, както и
деленията вътре в самите групи;
- обяснени са различните данни, които присъстват в документални и справочни
източници по повод на едни и същи факти и събития. Това гарантира научната
безпристрастност при боравенето с разминаващи се емпирични данни по отношение на
определени процеси и явления, изследвани в дисертацията.
- за разгръщане на изложеното е направен обширен обзор на съвременни научни
публикации и историческа литература - книги, монографии, статии, интернет
библиотечни ресурси като: COBISS, JSTORE, EBSCO, периодични издания в областта
на сигурността (основно от български, англоезични, руски и македонски автори) много
архивни документи /публикувани и непубликувани/. В подкрепа на анализа са
използвани редица официални и нормативни документи като: стратегии за национална
сигурност, закони и др.
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- поради ограничения достъп до архивите на югославската УДБ-а, където се
съхранява и информация за македонските институции за сигурност до 1991 г., въпреки
процесите на лустрация4, структурираната в разработката информация за тези звена се
базира основно на публикувани документи и съществуващи до момента публикации за
тях.
В Република Македония в перспектива предстоят промени и техният характер,
както и техният изход, в голяма степен зависят от управлението и организацията на
системата за национална сигурност. Ето защо тя се откроява като система и набор от
институции, чиято организация, структура, управление и кадрово осигуряване
представляват с основание изследователски интерес в една такава интердисциплинарна
разработка, която има не само чисто организационно-управленски характер, но в нея се
преплитат и проблеми от политологично, стопанско, международноправно и
историческо естество.

4. Обем и структура на дисертационния труд
Дисертационният труд на тема От държавна към национална сигурност на
Република Македония. Сравнителен анализ на системите за сигурност на
Република Македония (1945-2005 г.) е в обем от 284 страници, структурирана е в три
глави, чието съдържание е изложено в отделни параграфи, въведение, списък на
основните съкращения, заключение, библиография и 135 страници приложения, от
които 132 обособени в отделен том. Библиографията съдържа 298 заглавия – български,
чуждестранни (английски, руски, македонски, сръбски и др.) и интернет ресурси.
II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Списък на съкращенията
Въведение

4

Македонската лустрација (1999-2012 година): Настани, изјави, наслови-Примена на лустрациските
прописи.- Скопjе, 2012. Въпреки приетия Закон за лустрация, достъпът до личните досиета, водени от
службите до 1991 г. е затруднен дори и за самите македонци, като аргументацията е, че всичко е
централизирано и се изпраща в Белград.
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Глава

първа.

КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА И

СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
(НРМ) / СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ (СРМ)
1.1. Сигурността като функция на държавата.
1.1.1. Същност, характеристика и концепции за сигурността.
1.1.2. Проблеми пред сигурността на Балканите.
1.1.3. Заплахи за сигурността на Република Македония. Регионални и
геополитически предпоставки.
1.1.3.1. Политически измерения на регионалната сигурност.
1.1.3.2. Икономическа сигурност и социална стабилност.
1.1.3.3. Социална сигурност и етнически конфликти.
1.1.3.4. Тероризмът като заплаха за националната сигурност.
1.1.3.5.Организираната престъпност като заплаха за регионалната сигурност
1.1.3.6. Проблемът с бежанците като заплаха за регионалната сигурност.
1.2. Създаване на Македонската държавност във ФНРЮ/СФРЮ.
1.2.1. Исторически преглед на политическото развитие на НРМ/СРМ в периода
1945-1990 г.
1.2.2.Основополагащи документи за конституирането на македонската
държавност.
1.2.3. Конституционни основи и принципи на Н Р Македония /С Р Македония.
1.3. Специфични особености на структурите и органите за сигурност на
НРМ/СРМ.
Глава втора. СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЯ (1991-2005 г.): ОСНОВИ, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ
2.1. Системата за сигурност на Република Македония между
югоносталгията и иновацията.
2.1.1. Мирното излизане на Република Македония от федерацията и проблемите
на сигурността.
2.1.2. Организация на държавните институции в Република Македония :
конституционно-устройствени принципи.
2.2. Трансформация в системата за сигурност на Република Македонияцели, принципи, законодателство, етапи.
2.2.1. Цели и принципи на политиката за сигурност на Република Македония.
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2.2.2. Законодателна уредба на политиката за сигурност на Република
Македония.
2.2.3. Основни етапи в процеса на реформи в системата за сигурност на
Република Македония.
2.2.4. Специфични особености на структурите и органите за сигурност в
Република Македония.
2.2.4.1. Армия на Република Македония.
2.2.4.2. Полиция на Република Македония.
2.2.4.3. Разузнаване на Република Македония.
2.3. Комплексна оценка на системата за сигурност на Република Македония
Глава трета. ЕТНОПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
(март -ноември 2001 г.) И НЕЙНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СИГУРНОСТТА
3.1. Фактори, обуславящи кризата:
3.1.1. Вътрешни фактори, обуславящи кризисните процеси.
3.1.2. Външни фактори, провокиращи кризисните процеси.
3.2. Причини за кризата в Бивша Югославска Република Македония.
3.3. Развитие и ескалация

на етнополитическата криза в Република

Македония от 2001 г.
3.3.1. Еволюция на конфликта от латентна до активна фаза
3.3.2. Действия на македонската държава за овладяване на кризата
3.4. Регионални и глобални позитиви и негативи от Македонската криза.
3.5.

Конституционно-правни

измерения на

Кризата

в Република

Македония.
3.5.1. Конституционен статус на БРЮ Македония до 16 ноември 2001 г.
3.5.2. Охридското споразумение от август 2001 г. и промени в Конституцията на
БРЮ Македония от 16 ноември 2001 г.
3.5.3. Ефекти от кризата през 2001 г. върху обществено-политическия живот в
Република Македония.
3.6. Характер и функции на структурите за сигурност в Република
Македония. Резултати от емпирично социологическо изследване.
3.7. Варианти и перспективи за бъдещето на Република Македония.
Заключение
Библиография
Приложения
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ІІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Въведение
Във

въведението се обосновава изборът на темата в контекста на нейната

актуалност и научно-теоретична значимост. Дефинирана е целта на изследването и са
посочени изследователските задачи, поставени за решаване. Формулирани са обектът,
предметът и основната хипотеза на дисертацията. Посочен е хронологичният обхват,
използваният изследователски инструментариум и възприетите ограничения в
изследването.
Глава първа. КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА И
СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
(НРМ)/СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ (СРМ) е композирана
в три параграфа, а тематично може да се раздели на две основни части. От една страна
се изяснява понятийният апарат, представят се различни концепции и теории, свързани
със сигурността (1.1.1). Разкриват се основните предизвикателства и заплахи пред
сигурността в Република Македония, техните измерения (1.1.3) и влияние върху
стабилността в региона и на Балканите (1.1.2). Другата посока на анализ разкрива в
ретроспекция

създаването

на Народна Република Македония в рамките на

югославската федерация (1.2), нейната конституционно-устройствена еволюция (1.2.3)
и особеностите на структурите за сигурност в републиката (1.3), обусловени от
характера на държавното устройство и от създадения федерален модел в тази посока.
В първи параграф Сигурността като функция на държавата са разкрити
същността, характеристиките и различните концепции, свързани със сигурността.
Подчертава се ключовото значение на понятието „сигурност” като основна категория в
сферата на отбраната, разузнаването и международните отношения. В изследването е
обобщена полемиката, свързана със съдържанието и еволюцията на понятието
сигурност, провокирана от развитието на държавността, на междудържавните
отношения, промените в средата за сигурност и еволюцията на глобалните заплахи.
Представени са вижданията на редица български5 и чужди автори. Акцентира се върху

5

Милушев В. Националната сигурност след края на Студената война. – В: Актуални проблеми на
националната сигурност. // Годишник на Военна академия „Г. С. Раковски“, София: 1995, с. 15-21.;
Стефанов, Г. Международната сигурност / Георги Стефанов.– София, 2006, с. 36.; Слатински, Н.
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различните школи6, които обединяват авторови7 тези8 и концепции9 за сигурността и
обособяват два основни подхода при анализа на понятието „сигурност“ – дескриптивен
и теоретичен10. Специално внимание е отделено на македонските изследователи11 и
опитите им да интерпретират понятието „сигурност”.
В периода на Студената война (1945-1990 г.) понятието „сигурност“ се свързва
предимно с военните аспекти на термина12,

предполагащи реални и потенциални

заплахи и рискове за военна интервенция от страна на противостоящи страни и военни
блокове. Днес сигурността притежава много по-широко съдържание в сравнение с края

Измерения на сигурността / Николай Слатиски.– София, 2003, с. 45.; Слатински, Н. Сигурността същност, смисъл и съдържание / Николай Слатински. –София: Военно издателство, 2011, с. 123.;
Пантев, Пл. Международните преговори в областта на сигурността / Пламен Пантев.- С., 2009, с. 34-58.;
Гюров, Р. Към анализа на сигурността / Румен Гюров. ( Библиотека „Сигурност”).- София, 2011, с. 98.
6
„ Копенхагенската школа“ е теоретично направление в изследванията на международните отношения,
получила наименованието си от Бил Мак Найли през 1996 г. на името на Копенхагенския институт за
изследвания на мира (COPRI). Водещи представители на тази школа са: ОлеУевър, Бари Бузан, Яп де
Вилде и др.; Една от новите школи, занимаващи се с изследване на сигурността, е известна като
Критични изследвания на сигурността (КИС), известна още като Уелската школа. Названието й идва от
книгата на Кейт Краузе и Майкъл Уйлямс – „Критичните изследвания на сигурността: концепции и
въпроси“. Идеята на тази школа е да предложи една алтернативна визия за сигурността, различна от
традиционните интерпретации. Вж: Krause, Keith and Michael, C. Williams eds. Critical Security Studies:
Concepts and cases.- London, 1997.
7
Morgenthau, Hans J. Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace. – New York, 1960, p. 45.;
Morgenthau, Hans J. The Problem of National Interest.- In: Politics in the Twentieth Century. – Chicago, 1971,
pp. 204-219.; Walfers, Arnold. National Security as an Ambiguous Symbol.- in: Discord and Collaboration:
Essays on International Politics. – John Hopkins University Press, 1962, pp. 147-165.
8
„Проблематиката на сигурността може да се дефинира като анализ на заплахите, употребата и контрола
на военна сила. Тя разглежда условията, при които употребета насила е по-реална, начините, по които тя
влияе върху хора, общество и държавите, както и специфичните политики, които правителствата следват,
за да се защитят, подготвят или участват във война”.- В: Walt, Stephen M. The Renaissance of Security
Studies. // Mershon International Studies Review, 1991, 41, p. 211-239.; Ayoob, Mohammed 1997. Defining
Security:A Subaltern Realist Perspective. – In Critical Security Studies edited by Keith Krause and Michael C.
Williams, 121-146. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, p. 130.; Коточевски, М. Национална
безбедност на Република Македониjа /Митко Коточевски. Книга I,II,III.- Скопjе, 2000.; Георгиева, Л.
Творенье на мирот / Лидиjа Георгиева.- Скопjе, 1999.
9
На автори като ОлеУейвър и Бари Бузан дължим един от съвременните приноси в анализа на
сигурността, който се презентира като принос на Копенхагенската школа. Става дума за концепцията за
„секюритизацията“, която е тясно свързана с работата на Уейвър. Най-семпло представена тази
концепция открива заплахите за сигурността посредством експертния анализ.
10
Рачев, В. и др. Теории и методи./ В. Рачев, Г. Бахчеванов. // Национална и международна сигурност.
София, 2005, с. 31.
11
Спасески, J. Македониjа – столб на безбедноста и мирот на Балканитот / Jордан Спасески.- Кочани,
Скопjе, 2005, с. 37.; Коточевски, М. Национална безбедност на Република Македония. Т. 1. /Митко
Коточевски.- Скопиje: Македонска цивилизациjа, 2000, с. 21; Бакрески, О. Контрола на безбедностниот
сектор / Оливер Бакрески. – Скопjе: Изд. Филозофски факултет на Универзитет „Св. Кирил и Методиjа“,
2008.- с. 22; Миjалковик, С. и др. Кризата на традиционалниот концепт на внатрешната безбедност на
државата. // Б е з б е д н о с н и диjалози / Саша Миjалковик, Т. Милошевска, № 3, 2011, с.83-84;
Никодимовска-Стефановска, Сн.. За безбедноста – нови концепти / Снежана НикодимовскаСтефановска // Год. на Факултетот за безбедност.- Скопjе, 2008/2009, с. 223.
12
Иванов, В. Интелигентна система за национална сигурност: Възможности, подходи, решения /Валери
Иванов.- София, 2014, с. 66-88.
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на ХХ век. Визират се както военните аспекти, така и невоенните (хуманитарни)
аспекти на сигурността13.
В съответствие с логиката на настоящото изследване се прави опит да се
разграничат термините «държавна сигурност» и «национална сигурност», за да се
аргументира преходът от държавна сигурност и създадените авторитарни стереотипи
в Народна Република Македония (СРМ) към национална сигурност на едно
пресъздадено държавно обединение.
Конституционното реконструиране и утвърждаване на Република Македония
след 1991 г. е определящо за развитието, укрепването и реформирането на системата и
за сигурност. Тази трансформация олицетворява характера и целите на конкретен
политически режим, а в съдържателен аспект тези понятия се явяват продукт на
последователна и утвърждавана политика.
В този смисъл се обосновава изводът, че категорията „национален интерес” не
съвпада с „държавен интерес”, а националната сигурност14 като едно от равнищата на
Сигурността е многопосочна, многоаспектна и в най-широк смисъл илюстрира
способността на държавата да защити националните ценности и интереси, които са
съвкупност от интересите на държавата, обществото и отделната личност.
Вторият основен акцент в първи параграф е анализът на причините, които
създават нестабилност в региона на Западните Балкани. Очертани са както проблемите
пред сигурността на Балканите в регионален и международен аспект, така и конкретно
реалните и потенциални заплахи за сигурността на Република Македония. Специално
внимание е отделено на ролята на политическата, социалната и икономическата
стабилност и тяхната рефлексия върху сигурността в региона. Анализирани са новите,
съвременни заплахи – тероризъм, организирана престъпност, бежански потоци които са
предизвикателство за всяка една балканска държава и в основна степен определят
политиката за сигурност на страните в региона.

13

Пак там, с.89-96.; Христов, П. Метатеория на риска: Парадигми и подходи / Петър Христов.- София,
2010, с.101.
14
Многобройни са опитите от български изследователи за дефиниране на понятието „национална
сигурност”. По - значимите от тях в: Христов, П. Конституционният термин „национална сигурност” /
Петър Христов. // Конституционализмът и съвременното развитие на България; Под.ред. проф. Нора
Ананиева.- Варна: ВСУ, с.116-130.; Слатински, Н.Сигурността-същност, смисъл, съдържание /Николай
Слатински.- С., 2011, с.227-237.; Бахчеванов, Г. Система за национална сигурност / Георги Бахчеванов.
// Национална и международна сигурност.- С., 2005, с. 346-359.; Иванов, В. Интелигентна система за
национална сигурност: Възможности, подходи, решения / Валери Иванов.- С., 2014, с.262-294. Йончев,
Д. Цит. съч..; Ангелов, А. Системата за национална сигурност в новите условия /Аню Ангелов.- С., 2000,
с. 18.; Милина, В. Политически аспекти на сигурността / Величка Милина.-София: МО-ВА „Г. С.
Раковски”, 2003, с.23-28 и мн. други.
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В изследването се обособяват четири групи причини, които провокират заплаха
за европейската сигурност и произтичат от региона: 1) исторически обособилото се
етно-териториално разселване и периодите на независимост на националните държави
(незавършеност на процеса на национално самоопределение на народите, съвместно
преживяващи на територията на Западните Балкани; 2) спецификата на войните на
територията на бивша Югославия; 3) несъвършенството на мирното урегулиране на
югославските конфликти и 4) глобалните заплахи (международен тероризъм,
трансгранична престъпност и др.).
Основната заплаха за Македония в перспектива се концентрира около
албанския фактор15 като определящ за голяма част от проблемите пред сигурността.
Фокусът на изследователското внимание е насочен към демографските аспекти на
албанската диаспора. Успоредно с демографския бум, стремежите на албанските
етнически общности за повече колективни права, дават основание да се направи
заключението, че едно от важните събития, които е възможно да се очаква на Балканите
в обозримо бъдеще е формирането и утвърждаването на албанската национална,
културна и гражданска идентичност.16
Във втори параграф Създаване на Македонската държавност във
ФНРЮ/СФРЮ са проследени етапите на създаване и утвърждаване на македонската
държавност в рамките на Югославската федерация в периода 1944/1945 – 1990/1991 г.
Разгледани са основополагащите конституционни норми и принципи, върху които се
основават нормативните документи, определящи конструирането на една нова държава,
като елемент от специфично държавно устройство, каквато е федералната структура.
Акцентира се върху особеностите на политическия режим, характерен за тоталитарните
общества и непосредствената връзка и зависимост на изградените структури за
сигурност в Народна Република Македония / Социалистическа Република Македония с
характера на

политическата система, с конституционно-правната уредба на

федерацията и отделните републики.
Аргументират се изводите, че в

този начален период на формиране на

македонската държавност Македония е по-скоро със статут на зависима териториална
единица и нейната държавност е непълноценна. Тя няма собствена вътрешна и външна
политика, още по-малко въоръжени сили и полиция или други идентифициращи

15

Стамова, М. Албанският въпрос на Балканите (1945 – 1981) / Мариана Стамова. – София: Фабер, 2005.
Бекярова, Н. Югоизточна Европа в контекста на сигурността. Част 2. / Наталия Бекярова. – София,
2007, с. 51.
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държавността й структури. Единствено местната администрация и македонският
„филиал” на комунистическата партия, имат конкретна етнонационална окраска на
общия югославски фон. Това е период, в който целта е да се ориентира идентичността
като „югославска“, „съюзна“, а не като национална „македонска“.
Днешното македонско общество е продукт на еволюцията на държавността на
Македония през последните два периода от развитието на Югославия. Проект, който
изминава пътя си от налагането и утвърждаването на комплекс от югоценности, като
идейно-политическа панацея, през всеобхватна идейна, ценностна и стопанска криза до
тотален провал - в края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ век.
В трети параграф Специфични особености на структурите и органите за
сигурност на Народна Република Македония / Социалистическа Република
Македония са анализирани особеностите на структурите за сигурност на Република
Македония през разглеждания исторически период. От една страна се акцентира върху
историята и трансформациите на службите за сигурност на Федеративна Югославия,
като на техния фон се представят поделенията на тези служби на територията на
Република Македония. Втората посока се фокусира върху чисто македонските
структури, които действат на място в Македония и невинаги имат аналози в съюзните
звена за сигурност.
Обосновава се изводът, че на републиканско ниво структурите за държавна
сигурност са имали по-ограничени функции и задачи, но на ниво федеративен съюз –
за съюзна Югославия е била изградена система, която успява да функционира
пълноценно, защитавайки устоите на Титовия режим и неговите наследници.
Както във всички тоталитарни17 държави през този исторически период, една от
основните роли на Държавна сигурност се свежда до широки правомощия, свързани с
„набавянето на липсващата политическа легитимност”18 на комунистическия режим.
Средствата на управляващите

са разнообразни и варират от политическо насилие

спрямо „инакомислещите” до „активни мероприятия”, манипулиращи обществените
нагласи и внушаващи политическо доверие към партията и нейните ръководители.
Подобно на съветската система за държавна сигурност, усилията са насочени
главно към външните врагове и близкото непосредствено „вражеско“ обкръжение,
което след 1948 г. включва и България. Приемането на външната заплаха като основна
17

Аренд, Х. Тоталитаризмът / Хана Аренд.- София, 1993, с. 174.
Методиев, М.. Ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава / Момчил Методиев..София: Сиела, 2008, с. 289.
18
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заплаха за държавната сигурност отклонява вниманието на изградените структури за
сигурност от реалните латентни заплахи за стабилността на държавата.Тяхната
ескалация и проявление са факт още през 70-те и 80-те години на ХХ век, когато се
проявяват първите сериозни кризи за сигурността на Югославия19 и Македония.
В края на ХХ век, когато процесите на разпад и демократизация довеждат до
появата на множество нови държави на картата на Европа, функционирането на
службите

за

сигурност

в

тяхната

идеологическа

матрица

възпрепятства

демократизирането и реформирането им и ги превръща в анахронизъм. Въпреки този
факт, изградените
републиките

в Югославия структури с техните локални подразделения в

се преодоляват трудно от новите независими държави на Балканите.

Конкретно Република Македония продължително време след 1991 г. изгражда своята
система за сигурност изцяло стъпвайки на познатите федерални модели.
Изводи от първа глава:
-

Понятията „държавна сигурност” и „национална сигурност” фокусират сложен
комплекс от принципи, функции и задачи, които илюстрират характера на
политическите процеси, особеностите на обществените нагласи, социалноикономическите промени и всички обществени трансформации (включително и
в сферата на сигурността). Те излизат извън рамките на етимологичната и
смисловата натовареност на словосъчетанията „държавна сигурност” и
„национална сигурност”;

-

ескалацията или неутрализирането на рисковете и заплахите от различен
характер в държавите от Югоизточна Европа и по-конкретно от Западните
Балкани, зависят от задълбочаването или решаването на съществуващите в
региона политически, социални, етнически, религиозни и други проблеми;

-

В периода 1945-1991 г., НРМ/СРМ като една от федералните югославски
единици е изцяло подчинена на централната власт в Белград и е под опеката на
съюзните федерални органи. Няма собствена вътрешна и външна политика, още
по-малко собствени въоръжени сили и собствена полиция или други
идентифициращи държавността й структури;

-

Особеностите на политическия режим, характерен за тоталитарните общества,
има определяща роля при изграждане на структурите за сигурност в Народна

19

Абланските вълнения в Косово през 1968 г.; Конфликтът в Косово 1981/1983 г.
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Република Македония / Социалистическа Република Македония до 1991 г.
Основните функции и задачи на федералните и републикански структури за
сигурност са насочени към създаване на политическа легитимност на
партийното ръководство и защита на статуквото, което гарантира стабилност на
управлението;
-

комунистическата партия в лицето на СЮК/СКМ е основният обединителен
фактор и непоклатимият стожер на държавата, има монолитна организация, на
нейно разположение са силовите държавни органи (армия, полиция, тайни
служби, съдебна система), контролира медиите, не допуска „инакомислие”;

-

антибългарската насоченост на службите за сигурност води до тотална заблуда
по отношение на реалните заплахи за сигурността на страната. В стремежа си да
преследват българското население, да налагат нов манталитет и принадлежност,
македонските служби за сигурност пропускат зараждащата се като троянски
кон бъдеща инвазия на албанския етнос.
Глава втора. СИСТЕМАТА

ЗА

СИГУРНОСТ

НА

РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЯ (1991-2005 г.): ОСНОВИ, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ акцентира
върху процесите на трансформация както на обществено–политическата система, така
и на системата за сигурност на Република Македония, обусловени от продължилите
близо десетилетие процеси на дезинтеграция на югославската федерация и падането на
тоталитарните режими в Югоизточна Европа. След 1991 г. сме свидетели на една
реконструкция на Република Македония, определена от избрания самостоятелен път на
демократично развитие. В сравнителен план наблюдаваме един аналогичен държаво
творчески процес с този, познат от 1944 г. Отново се създава държава при
форсмажорни обстоятелства. Ако тогава (1944 г.) тя се изгражда в рамките на
създаваща се Югославия след Втората световна война, през 1991 г. тя се формира
в процеса на разпадаща се Югославия след края на Студената война. Налице са
сходни процеси, но реализирани в различни времеви отрязъци и при разнородни
условия.
В първи параграф Системата за сигурност на Република Македония:
между югоносталгията и иновацията се проследява преходът от държавна към
национална сигурност на Република Македония. Представено е мирното излизане на
републиката от югофедерацията и са подчертани основните проблеми, с които тя се
сблъсква в процеса на утвърждаване на своята независимост.
16

Първите крачки за утвърждаване на новата държавност са свързани с няколко
тенденции: стремеж на Македония да се отърси от опеката на Югославия и остатъците
от федеративните структури; очаквания да получи международно признание; опити да
създаде многопартийна политическа система; да създаде закони за изграждането на
нови държавни институции и структури; възможност да трансформира системата си за
сигурност така,че тя да гарантира нормалното протичане на демократичните процеси;
желание да изрази свободно волята си при избора на форма и структура на бъдещото си
държавно устройство.
В анализа се оценява значението на гласуваната на 25 януари 1991 г.
Декларация за суверенитет на СР Македония20 като основополагащ документ, реален
ориентир за бъдещето устройство на страната. В нея се формулира позицията
Македония

по

югославския разпад

21

на

и се заявява правото на суверенитет и

„независимост... както и правото на македонския народ на самоопределение”22.
Значението на тази Декларация се състои в следното: първо, чрез нея
формирането на правните основи на Република Македония получава приоритет пред
тези на съюзната държава. Второ, очертават се обективни условия за създаването на
нов конституционен ред, различен от предишния. Създаването на нова Конституция е
необходимост, олицетворяваща националните ценности и интереси, характерни за
либералните

общества и парламентарната демокрация.

И трето, гарантира се

осъществяването на прехода и всички реформени процеси по мирен и демократичен
път, а не посредством военен конфликт, както това се случва в другите бивши републики
на югославската федерация23.
В новоприетата Конституция24, гласувана на 17 ноември 1991 г., е очертана
бъдещата правно-политическа рамка на държавата и се регламентира предстоящото й
институционално реконструиране. Според Конституцията Македония е „суверенна и
независима, гражданска и демократична държава”25.

20

Декларация за суверенитет на Социалистическа република Македония. // С л у ж б е н вестник на РМ,
бр. 5 от 01.02.1991 г.
21
Димитров, А. Раждането на една нова държава. Република Македония между югославизма и
национализма / Ангел Димитров.- София, 2011, с. 107.
22
Декларация за суверенитет на Социалистическа република Македония. // Документи за државноста на
Република Македонија.- Скопје, 2002, с. 30–31.
23
Шкарич, С. Конституционно-правовое становление македонского государства / Светослав Шкарич.
//Македония. Путь к самостоятельности:Документы.- М.,1997, с. 50-51.
24
МАКЕДОНИЯ: Путь к самостоятельности:Документы.- Москва, 1997, с. 111-145.
25
Устав на Република Македонија. // С л у ж б е н весник на РМ, бр.52 от 22.11.1991 г.
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Промените в текста на Конституцията имат конкретни измерения в политиката
за сигурност на Република Македония и в основна степен определят всички реформи в
системата, които да гарантират мир, ред и стабилност в страната и региона.
Установената с Конституцията от 1991 г. политическа система съдържа някои
недостатъци, които пораждат напрежение в последвалото десетилетие и съответно
рефлектират върху сигурността на гражданите и обществото. Тези несъвършенства са
обобщени и аналитично изложени.
Основно място е отделено на организацията на държавните институции и
тяхното

отношение

към

системата

за

сигурност

на

Република

Македония.

Последователно са представени функциите и правомощията на Народното събрание,
Президента

на

Републиката

и

Министерския

съвет,

пряко

адресирани

към

националната сигурност на страната. В съответствие с логиката на анализа се
аргументират следните
Изводи:
1. Законодателната власт на Македония е единствената на Балканите с толкова
правомощия, несподелени с друга власт. Македонският парламент има право
да се саморазпуска с обикновено мнозинство, да насрочва парламентарни и
президентски избори, референдуми. Председателят на Събранието има посилни конституционни правомощия от пряко избрания президент на
страната.
2. При реализация на правомощията си македонският президент излиза извън
конституционната рамка и създава предпоставка за формиране на елементи
на полупрезидентски режим в републиката, т.е. предпоставка за конфликт с
министър-председателя.
3. Парламентарният контрол на сектора за сигурност в Република Македония в
голяма степен се определя от спецификите на държавата и нейната
политическа система. Особеностите на македонската политическа система се
открояват чрез следните елементи:
-

двойна структура на изпълнителната власт – президент и правителство;

-

избор на президент чрез преки избори;

-

политическа отговорност на Правителството пред Събранието;

-

в компетенциите на Събранието е да търси отговорност от Президента по
точно определени въпроси, формулирани в конституцията;
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-

правомощията на президента, свързани с отбраната и външната политика,
а зависими от Събранието и Правителството;

Във втори параграф Трансформация в системата за сигурност на Република
Македония са разгледани принципите и целите на политиката за сигурност на
Република Македония.
Принципите, върху които се основава политиката за сигурност на Република
Македония са базови за организацията и функционалността на системата за сигурност.
В анализа са представени следните принципи:
-

законова уредба;

-

единство на сигурността;

-

всеобхватен достъп;

-

специфичност и защита на жизнените ценности;

-

миролюбивост и партньорство;

-

прозрачност и принципът на отвореност за промени.

Процесите на обществени трансформации са пряко свързани с редица реформи в
сферата на сигурността, които имат за цел да

обезпечат както териториалния

суверенитет, така и вътрешния мир и ред в страната. Гаранция за тяхната успешност е
новото законодателство, което регламентира адекватни промени в сферата на
сигурността и бърза синхронизация с изискванията на международни организации и
структури.
Проследен е процесът на възникване и обнародване на стратегическите
документи, имащи конкретно отношение към националната сигурност на Република
Македония. Тези

основни документи илюстрират степента на демократичност и

прозрачност в държавата, както и приемствеността в законодателството, целящо
уреждане на националната политика за сигурност.26 Хронологията на тяхното

26

Следвайки хронологията, по която са внесени законовите и стратегическите документи, които
регулират сигурността и отбраната на Република Македония, можем да предложим следната
последователност: Устав на Република Македонија (1991 година, с Уставните амандмани од 1992, 1998,
2001, 2003, 2005 и 2009 година), Закон за внатрешни работи (1995 година), Закон за Агенцијата за
разузнавање (1995 година), Стратегијата за одбрана на Република Македонија (1998 година), Закон за
одбрана (2001 година), Национална концепција за безбедност и одбрана (2003 година), Национална
стратегија за интегрирано гранично управување (2003 година), Закон за спречување на перење пари и
други приноси одказниво дело (2004), Закон за Царинската управа (2004), Закон за заштита на лични
податоци (2005), Закон за управувањесо кризи (2005), Национален акционен план за интегрирано
гранично управување (2005), Закон за надворешни работи (2006), Закон за следење на комуникациите
(2006 година), Закон за полиција (2006, стапиво сила на 11.11.2007 година) и други закони внесени в
периода 2008-2013 година.
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създаване е обоснована от основните етапи, с които се свързват реформите в системата
за сигурност.
Главната цел на „реформата в сектора за сигурност” е трансформация на
отговорните за сигурността институции, които трябва да съумеят ефективно и
легитимно да осигурят външната и вътрешната сигурност, съобразно променените
обществени условия, реконструираното законодателство, наличните ресурси на
държавата, новите рискове и заплахи за националната сигурност на всяка една от
страните в региона.
В съответствие със степента на икономическо развитие, характера на
политическата система и специфичните черти на сигурността, македонските
изследователи27 обособяват три основни етапа, които характеризират процесите на
трансформация в системата за сигурност на Македония след 1991 г.
-

Първият (от 1991 г. до 2001 г.) – от обявяване на независимостта на
Република Македония до етническия конфликт през 2001 г.

-

Вторият – (от 2001 г. до 2008 г.) – от кризата в Македония и
постконфликтното й урегулиране до Букурещката среща на НАТО в
началото на 2008 г.

-

Третият – от 2008 г. до днес

Всеки от посочените етапи се характеризира със специфични акценти, които са
определящи за политическото развитие в страната и институционалните промени. С
основание

някои

автори28

именуват

тези

етапи

съответно:

поставторитарен,

конфликтен, постконфликтен или обединяващ.
В настоящото изследване, на базата на предварително аргументираните
хронологични граници, след 1991 г. се разграничават два етапа, в които се проследява
еволюцията

и процесът на трансформация на системата за сигурност на

посткомунистическа Македония.
Първият - от 1991 г. до 2001 г., или от обявяване на независимостта на
Република Македония до етнополитическия конфликт през 2001 г. Определят го като
поставторитарен, защото отразява в пълна степен прехода от един политически режим
към друг, с всички позитиви и негативи, които носи подобна трансформация. Този
27

Jовановски, З. Развоjот на безбедносните служби во Република Македониjа (1945-2010) /Зоран
Jовановски .- Скопjе, 2012 ,с. 203-208.; Конеска, Цв. и др. Македониjа: Извештаj за анализа на состоjбата
на реормите во безбедностниот сектор 1991-2008 / Цвете Конеска, Билjана Котевска.- Скопjе: Аналитика
Тинк Тенк, 2011, с. 5-6.
28
Jовановски, З. Развоjот на безбедносните служби во Република Македониjа (1945-2010) /Зоран
Jовановски .- Скопjе, 2012, с. 202.
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период е изключително важен, защото ознаменува повторното основаване на
македонската държава,

създаването

на нейната Армия,

на демократични

и

законодателни институции, които са в основата на бъдещото развитие на Македония.
Рамкиран е от две определящи събития. Отделянето от югославската федерация и
провъзгласяването на независимост след проведения през септември 1991 г.
референдум. Горната периодизационна граница е кризата в Македония от 2001 г.
Нейното урегулиране изисква коренна промяна в политиката за сигурност на
демократична Македония, реформи в структурите на сигурност и преосмисляне на
концепциите за мултиетническо съжителство.
Вторият етап визира периода от 2001 г. до днес. Част от

реформите в

системата за сигурност на РМ, провокирани от кризата в страната през 2001 г.
продължават до днес, целящи реализация на адекватни промени, отговарящи на
изискванията на обществото и международните и структури.
Акцент във втори параграф са специфичните особености на преобразуваните
структури за сигурност на Република Македония след 1991 г. Анализът е фокусиран
основно върху Армията, Полицията и Разузнавателните звена на държавата. В
процеса на преизграждане на тези елементи от системата за сигурност се наблюдава
стремеж да се преодолее федералното институционално наследство. Подобни усилия
обаче се сблъскват с липсата на демократични традиции и изправят македонската
държава пред сложната задача да създава и трансформира собствени институции, които
дори не е имала. Структурите за сигурност са принудени да се променят в ход,
провокирани от конкретни събития и изисквания на една или друга международна или
национална институция.
От конституционна гледна точка Армията на РМ е натоварена със защитата на
независимостта и териториалната цялост на страната. Македонската армия като нова
институция има нови политически, правни, социални и културни основи. Член 122 от
Конституцията на РМ регламентира формирането на въоръжените сили на Р
Македония като елемент от системата за отбрана. Те имат точно утвърдени функции и
отговорности свързани със защита на дефинираните в текста на Конституцията
национални ценности и интереси. В повечето случаи се пренебрегва фактът, че тя носи
същностни белези от своята предшественичка. Командванията (щабовете), частите и
службите се изграждат според историческите традиции и опит преди всичко от
Народноосвободителната антифашистка борба и Армията на СФРЮ. Въпреки
наследените стереотипи, идеята е да се изгради модерна и ефективна армия, която без
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проблем ще се интегрира в колективните механизми за сигурност. Споразумението за
участие в програмата на НАТО „Партньорство за мир” е последвано от членството на
Република Македония в Евроатлантическия съвет за партньорство (ЕАСП) през 1997 г.
и участието на АРМ в широк спектър от военни мисии и операции за поддръжка на
мира под ръководството на НАТО, ЕС и ООН.29
Приетият Закон за отбраната дефинира АРМ като „въоръжена сила, състояща
се от всички граждани на Република Македония”. Организационно-функционалната
структура на Министерството на отбраната, както и елементите на трансформация и
нововъведения в Армията на Република Македония (функции, ресурси, мисии,
дългосрочен план за развитие на отбраната 2011-2020 г., участия в международни
операции, връзката и с гражданското общество), са детайлно изложени в Бялата книга
на отбраната на Република Македония30.
Полицията на Република Македония е съставна структура на Министерството
на вътрешните работи, основен елемент от системата за национална сигурност на
страната. Дейността й се регламентира на първо място от Конституцията на Република
Македония,

от

Законът

за

вътрешните

работи,

Законът

за

полицията,

Наказателният закон и други подзаконови актове. Полицията се утвърждава в процеса
на реформиране на институцията, съобразно определящите за страната събития и
променената

обществено

-

политическа

ситуация

в

региона.

Погледнато

в

ретроспекция, именно Полицията е тази институция, която първа се ангажира със
сигурността на независима Македония в периода 1991-1992 г., докато АРМ не поема
контрола на границите.
В сравнение с други постюгославски държави Република Македония не започва
реформи в полицията веднага след обявяването на своята независимост. На практика,
до 1995 г. дейността на полицията продължава да се регламентира съобразно Закона за
полицията, който е още от времето на Югославия. След приемане на новия закон, от
средата на 90-те години, се наблюдава един по-реален процес на трансформация на
полицейските структури. Процесът на реформи в полицията е систематизиран и

29

Първият принос на РМ извън нейните граници е през 2002 г. и се свързва с предвожданата от НАТО
мисия „ИСАФ” в Афганистан; Следващата мисия, в която участва АРМ на РМ е „Свобода за Ирак” (от
юни 2003 до декември 2008 г.). Македонският принос към Европейската сигурност и отбранителна
политика и към регионалния мир и стабилност се потвърждава с участието на АРМ във военна операция
на ЕС в Босна и Херцеговина през м. юли 2006 г.Операцията носи наименованието „АЛТЕА”. През 2007
г. РМ е час от следващата мисия организирана от ООН – „УНИФИЛ” в Ливан.Освен това АРМ на РМ
осигурява постоянна поддръжка на НАТО в мисията и КФОР в Косово;
30
Бела книга на одбраната.- Скопjе, 2012.- 85 с.
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представен от професор Трпе Стояновски и е известен като 4Д – деполитизация,
декриминализация, децентрализация и демилитаризация31.
След конфликта през 2001 г. се открояват всички слаби страни и недостатъци на
сектора за сигурност. На първо място развоят на кризата подсказва, че Македония не
притежава функционален механизъм за справяне с кризи. Липсва координация между
факторите (Армия, Полиция, Разузнаване), отговорни за сигурността, на оперативно и
логистично ниво. Нарушена е комуникацията между тях и ако има такава, тя

се

реализира само на най-високо ниво.
Действията на полицията в Република Македония, на всички подсистеми и
звена, следва да се насочат към защита на правата и свободите на гражданите, към
защита на демократичните ценности и общочовешките идеали, на установения
конституционен ред в държавата. Новият Закон за полицията (2006 г.) въвежда нови
принципи за работа, нови модели за управление на човешките ресурси в системата,
нови по-големи правомощия на местните власти по отношение на сигурността.
В първите години от своето реконструиране като държава Македония не може
да излезе от инерцията на федералното статукво. Почти до 1995 г. македонската
разузнавателна и контраразузнавателна общност продължава да функционира
изцяло организирана от Службата за Държавна Сигурност (СДБ) в рамките на
Министерството на вътрешните работи. Със същото наименование и функции е и СДБ,
подчинена на Съюзният секретариат на вътрешните работи в бивша Югославия преди
1991 г. В Република Македония преизграждането на тези звена протича почти
успоредно с цялостното реформиране на системата за сигурност.
Преустройството на македонската разузнавателна общност в нова структура
включва следните звена: Агенция за разузнаване (АР), Управление за сигурност и
контраразузнаване (УБК) при МВР. През 1992 г. със Закона за отбраната се създава
Сектор – Служба за военна сигурност и разузнаване, в рамките на Министерството на
отбраната (МО). В изследването са очертани основните проблеми, свързани с дейността
и функциите на Агенцията за разузнаване, идентифицирани са причините, поради
които се омаловажава нейният статут.
Основният извод, който е направен, е свързан с необходимостта от координация
на тези служби със закон. Координационният механизъм на първо място включва
органите на държавната власт: Събрание, Правителство и Президента на републиката.
31

Стоjановски, Т. Република Македониjа помегу Самитот во Рига и членството во Нато, Министерство
на одбраната /Трпе Стоjановски.- Скопjе, 2007, с. 68.
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До момента между

разгледаните служби съществува основно функционална

зависимост и обвързаност. Координацията между тях се постига чрез строго
регламентиран механизъм. Нужно е също пълноценното обновяване на кадровия състав
в посочените структури, за да се преодолее функционалната и личностна зависимост на
тези звена с тоталитарните такива.
Трети параграф Комплексна оценка на системата за сигурност на
Република Македония представлява един обстоен анализ и оценка на системата за
сигурност на Република Македония като независима държава. Формулирани са няколко
нива на функциониране, подчертани са силните страни, откроени са слабостите във
всяко ниво. Аргументирана е необходимостта от предприемане на спешни промени,
обособени в три насоки, съобразени с актуалните предизвикателства, пред които се
изправя системата за сигурност на Република Македония.
В съответствие с логиката на анализа се оформя и предлага комплекс от
препоръки за цялостна промяна на политиката за сигурност. Една част от тях са
съобразени с потенциалните съвременни заплахи за сигурността в региона и в
Република Македония. Други са резултат от стремежа да се ориентира обществото към
онези демократични ценности и принципи, които ще толерират формирането на
специфична култура, взаимодействие и сътрудничество между различните (социални,
религиозни, културни, етнически и статусни) групи и общности в социума, в духа на
диалога и разбирателството. Някои от по-значимите предложения са:
1. Деетнизация на Конституцията, т.е. преосмисляне и реконструиране на
Република Македония като гражданско общество, в което гражданите се третират
еднакво от закона и се ползват от всички права; отпадане на приетото конституционно
словосъчетание "мултиетническо общество", наложено с Рамковия договор. Това е
формулировка,

която не може да се приеме като модел и база на обществено

устройство. Тя винаги ще предполага междуетническо напрежение, макар и в латентна
форма;
2. Налагане на върховенство на закона, спазване на принципите на правовата
държава и зачитането на постиженията на демократичното общество;
3. Преаранжиране и предефиниране на държавните приоритети в сферата на
сигурността, тъй като те не отговарят на действителното състояние на приоритетите в
регионалната и европейската сигурност;

Търсене на индивидуална отговорност от

всички обществени фактори ангажирани със сигурността, особено от политическите
субекти, ръководещи и структуриращи системата за сигурност. Те следва да избягват
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ситуациите и решенията, които индуцират силно рисковия за сигурността факт, че в
страната има двойна власт, разделена на етническа основа;
4. Култивиране и възпитание (на всички равнища на образование и на кариерно
развитие) на общочовешките ценности, каквито са: толерантността, интеркултурният
пренос и интеркултурните взаимодействия; налагане на духа на диалога и
разбирателството; спазване на договореностите; сътрудничество, взаимопомощ и
коопериране между различните (социални, религиозни, културни, етнически и
статусни) групи и общности в социума;
5. Насърчаване търсенето на механизми за ненасилствено разрешаване на
конфликти,

преди

всичко

на междуетническите конфликти и

противоречия;

Преодоляване на всички видове предразсъдъци, свързани със сигурността на държавата
(например, темите, които се отнасят до: принизяване на етническите групи,
неаргументираните междупартийни спорове за сигурността и стереотипите за ползите
за сигурността, от членството в ЕС и НАТО);
6. Реализация на евроатлантическата интеграция и преодоляването на
препятствията, създавани от съседните държави чрез политика на гъвкавост и
дипломатичност в решаването на споровете за името, езика и общата балканска
история; Издигане на добросъседските отношения на по-високо ниво с цел насърчаване
на регионалната стабилност и сътрудничество с международните институции за
сигурност;
7. Навременно и адекватно регистриране на проблемите на сигурността, което
предполага максимално неутрализиране на рисковете и заплахите за националната и
държавна сигурност; Засилване на мерките за борба с тероризма, с радикалния ислям,
както и с разпространението на оръжия за масово унищожение, трафика на наркотици и
организираната престъпност;
8. Предприемане на навременни и адекватни мерки за защита на концепцията за
сигурността от възможни политически манипулации.В това число и мерки за
повишаване на степента на професионализация на системата за сигурност, както и за
намиране на модел за подбор на най-подходящите хора, които биха били част от
политическите органи, отговорни за въпросите на сигурността;
9. Създаване на ефективна, икономически устойчива и ресурсно компактна
система за сигурност с ясно определени отговорности на всички субекти и система.
Проследявайки основните акценти в дисертационното изследване, могат да се
формулират следните изводи от втора глава:
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-

След 1991 г. се създава Република Македония, но в условията на преход и
сложна геополитическа обстановка, на фона на ускорената динамика на
политическите процеси, които предпоставят коренно различни условия за
утвърждаване на държавността и онези структури, които гарантират нейната
стабилност и сигурност;

-

Конституционно-политическият ред на Република Македония от обявяването на
нейната независимост (1991 г. до 2001 г.) притежава недостатъци – както във
формално-правен аспект, така и в институционален и функционален смисъл.
Въпреки това този период е изключително важен, защото ознаменува
повторната реконструкция на македонската държава, нейните законодателни
институции, структурите й за сигурност и отбрана и закодира развитието й за
години напред;

-

Липсата на опит, утвърждаваните с години в югофедерацията модели, новите
все още незрели институции определят трудния преход от авторитарен режим в
посока демократични промени;

-

Процесите на трансформация в постюгославските държави потвърждават
тезата, че появата, развитието и утвърждаването на елитите е осъществено на
националистически принцип, но има политическа форма и изява. Преливането
на елитите в следтитова Югославия има две основни характеристики: първата
е искрено и принципно желание за скъсване с предишното тоталитарно мислене
и методика и втората, „възпроизвеждане на демократична фразеология и
запазване на тоталитарната методика”32;

-

Новата политическа среда формулира и новите национални ценности и
интереси на новообразувана балканска държава;

-

Конфликтът в страната през 2001 г. откроява всички слаби страни и
недостатъци на сектора за сигурност. Развоят на кризата подсказва, че
Македония не притежава функционален механизъм за справяне с кризи. Липсва
координация между факторите (Армия, Полиция, Разузнаване), отговорни за
сигурността, на оперативно и логистично ниво;

-

Реформите в сферата на сигурност са предпоставени от обществените
трансформации и визията за бъдещето на Република Македония. Те имат за цел
да осигурят както териториалния суверенитет, така и вътрешния мир и ред в
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страната. Гаранция за тяхната успешност е новото законодателство, което
регламентира адекватни промени в системата и синхрон с изискванията на
международните институции.
Глава трета. ЕТНОПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
( март - ноември 2001 г.) И НЕЙНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СИГУРНОСТТА
е структурирана в седем параграфа, които аналитично проследяват факторите,
причините, развитието на Кризата в Република Македония от 2001 г. – от ескалацията
на конфликта до Охридското мирно споразумение.
Специално внимание е отделено на конституционните измерения на Кризата,
които се оказват определящи за цялостното реформиране на институциите в страната и
предефиниране на политиката за сигурност на Република Македония. Етнополитическата криза от 2001 г. е реален тест за потенциала на системата за сигурност
на държавата и степента на преобразования в сферата на сигурността след 1991 г.
Подчертани са ефектите от кризата върху обществено-политическия живот и
националната сигурност на Република Македония в позитивен и негативен план.
Акцентирано е върху Охридския рамков договор, който поставя основите на нова
конституционна концепция за едно мултиетническо общество. Направени са прогнози
за евентуалното бъдеще на младата балканска държава.
В първи параграф Фактори, обуславящи кризата са анализирани и
систематизирани основните фактори, които водят до срив в системата за сигурност.
Диференцирани са в две основни групи:
-

Вътрешни: съответно политически, демографски, социално-икономически,
исторически, идеологически и културно-религиозни. От своя страна
политическите фактори се разделят на:

-

•

вътрешнополитически

•

външнополитически.

Външни, които също допринасят за разрастване на конфликта и за ескалация на
кризата. Могат да се типологизират, в два основни контекста:
* териториално-пространствени (локални, регионални и глобални)
* като елемент на конфликтологията (етнически, цивилизационни и
правно-етични).
От териториално-пространствените фактори, влияещи върху кризата в БЮР

Македония, основни са събитията в Косово от 1999 г., които се оказват силен
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психологически стимулатор за сепаратистките стремежи на част от албанското
население в Р. Македония.
При регионалните фактори е налице поливариантност, обусловена от
различните позиции и степен на ангажираност в поддържането, разрешаването и
регулирането на македонската криза от регионалните геополитически субекти в лицето
на съседните на БЮР Македония държави, в т.ч. и Република България. Първо,
поведението на различните страни не е еднакво. Второ, то не е последователно. Трето,
това поведение еволюира.
Повечето анализатори (български, македонски и чужди) се консолидират около
тезата за силната намеса на Запада и доминиращото влияние на външните фактори
върху кризата в Македония.

Според В. Цачевски, например, не трябва да се

абсолютизира ролята на тези фактори за появата и задълбочаването на кризата., но
въпреки това именно те са определящи.33
Ситуацията в Македония отново фокусира вниманието на редица международни
организации като НАТО, ЕС, ООН, ОССЕ. Позицията на тези наднационални
структури може да се проследи както по отношение на въоръжените фази на конфликта
през пролетта и лятото на 2001 г. в Северозападна Македония, така също и в процеса
на урегулиране на конфликта в БЮР Македония в края на лятото и есента на 2001 г.
Различията в оценките на изследователите подсказват, че не трябва да се
оценява еднозначно и еднопосочно комплексът от интереси, които се сблъскват в
балканския регион и които влияят върху кризата в Република Македония.
Втората

група външни фактори (според предложената допълнителна

типологизация) включва: етническите, цивилизационните и правно-етичните.
Етническите фактори имат вътрешнополитически и външнополитически
проекции. Например демографската експанзия на албанците в Македония е вътрешен
етно-фактор за генериране на напрежение в БЮР Македония. Същевременно
демографската експанзия на албанците в Косово, Прешово, Буяновац и Медвежа е
външен фактор за развитие на вътрешно-македонския конфликт. Демографският ръст
на албанското население в Македония променя естествено етническата структура на
общността “граждани на Р Македония”.
Цивилизационните фактори имат по-изразена роля за ескалацията на
конфликта в Македония. Става въпрос за пренос и инфилтриране

в македонския

33
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междуетнически конфликт на глобалния цивилизационен сблъсък между различните
религии и култури, между традиции, начин на живот, светоусещане и философски
концепции. Казано по-семпло, в Македония се възпроизвежда сблъсъкът между исляма
и християнството.
Правно-етичните фактори са обусловени от появата на нова ценностна система
с център човешките права, които имат приоритет над държавния суверенитет. Пред
конституционалистите възниква въпросът кое е по-важно от гледна точка на
сигурността – индивидуалните права или националните интереси на държавата?
Особеният балкански превод на този въпрос е дилемата – „правата на малцинствата
срещу правата на мнозинствата” В този смисъл македонската криза показва, че под
знамето на защитата на човешките права е възможен диктат от страна на малцинството
над мнозинството и потвърждава прогнозата на Жак Атали, който предрича, че „в
бъдеще разделението на нациите ще се ускори, този път по инициатива на
малцинствата, които ще откажат диктата над мнозинствата”34.
Във втори параграф Причини за кризата в Македония са анализирани
конкретните факти и позиции, свързани със зараждането, ескалацията и регулирането
на междуетническото напрежение в страната. Част от разгледаните фактори се
проявяват като причини за кризата в Република Македония. Такива са демографският
фактор, социалните, политическите и икономическите фактори.
Различните авторови тези, търсещи причината за македонската криза,
гравитират около събитията в Косово.
“Косовския фактор” има важна роля в македонската криза,

защото

противопоставянето в Македония придобива силови измерения, особено след
събитията в с. Теарце, близо до Тетово, когато албански сепаратисти нападат
македонски полицейски участък и убиват един и раняват тежко трима полицаи.
Интересна е оценката на албанската страна за причините за кризата в
Македония. Според Бешким Шеху македонските албанци са далеч от “шовинистични
програми”. Той оборва тезата за “велика конспирация” на тема “Велика Албания”.
Тежките социални и икономически условия, в които живеят повечето албанци не само
в Македония, ги е направил прагматични. Техните претенции са главно за повече
конституционни, политически и граждански права. Точно тези претенции, според
албанските лидери, са причина за кризата, защото срещат непримиримата позиция и
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отпор от стана на управляващите в Скопие.
За А. Джафери най-важно е противоречието между концепцията за
македонската държава и мултиетническата действителност. На практика това са
претенции за “децентрализация на централната власт” и евентуална последваща
федерализация на Македония.
Междуетническото напрежение в страната като основна причина за кризата в
Република Македония през 2001 г. се илюстрира и от направеното емпирично
изследване. Анализът не акцентира върху албанското присъствие в Македония, но
синтезира фактите, които доказват формулираната теза, че грешните приоритети на
системата за сигурност в Република Македония, ненавременните реформи на
институциите и обслужването на остарели и фанатични политически проекти са
реалните причини за етнополитическата криза през 2001 г. В голяма степен
антибългарската насоченост на системата за сигурност „проспива” реалната вътрешна
заплаха за сигурността на новата държава в лицето на албанския етнос.
В трети параграф Развитие и ескалация на етнополитическата криза от
2001 г. въз основа на историческия подход е проследена събитийната логика на
кризата от 2001 г. Фиксирани са възловите моменти, различните провокации.
Коментирана е ролята на субективния фактор, на военизираните формирования,
влиянието на международните организации, както в позитивен, така и в негативен
аспект.
Кризата протича в три фази, преминава от латентна през активна фаза, стигайки
до последния етап от нейното развитие - процеса на умиротворяване, който
приключва с подписването на Охридския рамков договор през м. август 2001 г. Двете
страни в него – македонските сили за сигурност (МВР и АРМ35) и Армията за
национално освобождение (АНО) - аргументират действията
сблъсъка различно, защитавайки собствена кауза.

си и причините за

В хода на кризата Армията и

Полицията на Македония се опитват да защитят териториалният интегритет и редът в
страната, докато АНО и паравоенните терористични организации се борят за повече
политически права, равнопоставеност и целят създаването на Велика Албания,
обединявайки всички етнически албанци от Косово, Албания и Македония.
Проследявайки хронологията на конфликта може да се обобщи, че той търпи
35
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развитие и преминава през различни етапи: подготовка, инспириране, ескалация,
деескалация, начало на урегулирането; урегулиране с променлив интензитет,
прекъсвано от опити за повторно ескалиране от АНА в качеството й на приемник на
АНО и АОК и накрая умиротворяване, разоръжаване и прибиране на политическите
дивиденти за печелившата страна в конфликта – албанската общност в Македония.
Кризата в Македония позволява да се потърсят и други ракурси и оценки по
отношение и на факторите и на причините за кризата. Може да се заключи, че докато
не са ерозирани от албанската институционална експанзия, силите за сигурност на
Македония ще успяват да реагират адекватно, но е трудно да се прогнозира до кога.
Опасенията, че албанците няма да се поколебаят да прибягнат отново до аргументите
на оръжието, са реални - в случай на посегателство върху извоюваните с Охридското
споразумение права или при опит да бъдат ограничени етническите им претенции в
някаква област на обществено-политическия живот в Република Македония.
Важно значение в хода кризата имат опитите на македонската държава за
разрешаване на конфликта и противоречивата позиция на международната общност.
Органите на държавната власт се провалят в опитите си да спрат конфликта още
в началото му. Причините за провала са: от една страна албанските партии, участващи
в правителството и парламента. От друга силите за сигурност, които търпят
поражение поради лошото им управление, липсата на единство във върховното
командване, липсата на координация между отделните структурни звена в системата,
както и неадекватната подготовка и въоръжение на частите.
Международната общност е част от конфликта (тя се възприема и от двете
етнически

общности

Посредничеството

й

като
налага

участник

в

конфликта)

формулирането

и

от

самото

подписването

на

му

начало.

Рамковото

споразумение в Охрид, което слага край на въоръжената фаза на конфликта. Тя се
намесва във вътрешните работи на Македония, като фаворизира албанците и е
враждебна към македонците. Осъжда действията на армията и полицията, които се
възприемат като представители на македонската етническа общност, която
дискриминира албанската. Действията на тези наднационални структури реално
задълбочават конфликта и мотивират албанския етнос да предявява повече и поголеми претенции.
В четвърти параграф Регионални и глобални позитиви и негативи от
Македонската криза са анализирани основните последици от събитията през 2001 г.
в две основни посоки: от една страна са синтезирани дивидентите, които извличат
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определени субекти, а от друга са разгледани някои от основните негативни
рефлексии на кризата върху статуквото и възможните трансформации на Балканите.
Посочено е влиянието на етнополитическата криза върху процеса на реформиране на
структурите за сигурност и редефиниране на политиката за сигурност в Република
Македония.
Кризата се оказва ползотворно поле за действие на САЩ и НАТО, които
възприемат ролята на “миротворци” в региона. Тяхната политика се вписва в един
нов етап в развитието на геополитическата ситуация на Балканския полуостров след
края на Студената война - оттеглянето, макар и с неохота, на Русия от Балканите
(руската акция с десанта на летището в Прищина) и все по-засиленото проникване на
САЩ и НАТО36 в региона.
На второ място изгода извлича и СРЮгославия и в частност Република Сърбия.
Ползата за Сърбия е многопосочна:
Първо, етническото прочистване в Южна Сърбия от 1999 г. (операция
“Подкова”) изтласква албанските формирования към Северна и Северозападна
Македония, като по този начин прехвърля част от тежестта на въоръжените
конфликти в съседна Македония.
Второ, Югославия и най-вече Република Сърбия се ангажира с моралната
подкрепа на славяноезичните македонски граждани. Успоредно с това“сръбските тайни
служби използват силното си влияние в Македония за геополитическа “реабилитация”
на Югославия в международната общност.”37
Трето, Югославия извлича важни пропагандни изгоди от вътрешния конфликт
в Македония. Тя успява да издейства разрешение от страна на НАТО югославски
войски да си възвърнат контрола над петкилометровата буферна зона между Косово и
Южна Сърбия.
На трето място засилването на тежестта на НАТО на Балканите има като
следствие засилването на позициите на Република Турция в региона. Тя е не само найголямата регионална сила на Балканите и активен член на НАТО, но и заема особено
положение на “урегулираща” сила в региона, като използва влиянието си сред
ислямските етнически общности в региона.
До голяма степен нестабилността в Западните Балкани и по-конкретно кризата в

36

Павлов, Н. Конфликтът в Македония и отражението му върху геостратегическото преструктуриране
на Балканите /Николай Павлов. // Военен журнал, № 2, 2002, с.50-58, с. 57.
37
Павлов, Н. Цит. съч., с. 51.
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Македония, е в полза на онези сили и структури в ЕС, които са против прекомерното
разширяване на съюза в краткосрочен план. Македонската криза реално отлага далеч в
бъдещето една евентуална покана за членство в ЕС на Македония, независимо че
страната граничи с ЕС и в старите му, и в новите му географски измерения (ЕС – 18 и
ЕС – 27).
В много отношения стабилността и дестабилизацията на Балканите през ХХ век
са проекция на процесите и политическата динамика в триъгълника София-СкопиеБелград.38
Кризата от 2001 г. има изключително влияние върху политиката и
сигурността в Република Македония. На първо място, тя представлява най-голямата
заплаха за националната сигурност на Македония след обособяването и като
независима държава. Второ, всички новосъздадени след 1991 г. структури

и

институции, чиито функции и задачи са пряко свързани със защита на националните
интереси

(полиция,

армия,

специализирани

звена,

разузнавателни

служби,

новосъздадените паравоенни единици от македонска и албанска страна), са изправени
пред първото си сериозно предизвикателство. Този конфликт, макар и кратък,
разкрива слабите страни и несъвършенствата в структурата им, липсата на
координация между елементите на системата за сигурност. Категорично показва, че
Македония не притежава ефективен механизъм за справяне с кризи, че е необходима
реконструкция на системата за сигурност и усъвършенстване на отделните й звена
съобразно с конституционните, правните и обществените промени след Охридския
рамков договор. Не е случайно, че именно след кризата в Република Македония през
2001 г. започва нов етап в еволюцията на системата за национална сигурност.
Негативите от кризата в Република Македония са също многоаспектни. Живеем
във взаимнозависим свят и те рефлектират не само върху сигурността на Република
Македония, не само върху съседните страни (в т.ч. и Р. България),

но добиват и

глобални измерения.
След приключването на кризата Македония е зависима от силите на НАТО и
САЩ. Тя понася значителни материални щети, загуба на човешки капитал (смъртта на
десетки невинни млади хора; десетки хиляди са принудени да емигрират като
вътрешни или външни бежанци;), тежко морално наследство (страхът, недоверието,
38

Русев, М. Оценка на съвременното геополитическо положение на София / М. Русев. // Военен журнал,
1999, № 6, с.115.
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омразата, подозрителността между албанци и неалбанци). Всички етноси в Македония
остават да живеят в обстановка на несигурност и нестабилност.
Негативи понасят и съседните на Македония страни България, Гърция, Сърбия,
Албания, а също и Русия, която е потърпевша от настаняването на миротворческите
контингенти на НАТО и САЩ в района, довели до намаляване на руското влияние в
европейския югоизток.
В пети параграф Конституционно-правни измерения на Кризата в Република
Македония се анализират конституционният статус на БЮР Македония от м. ноември
1991 г., Охридското споразумение от август 2001 г. и промените в Конституцията на
Република Македония от 16 ноември 2001 г., които водят до юридическо узаконяване и
разширяване на правата на етническите албанци. Изведени са в аналитичен план
ефектите от кризисните процеси и тяхната проекция върху политическия и обществен
живот в страната.
Първата конституция на Република Македония е приета на 17 ноември 1991 г.
Правата на различните националности са регламентирани с чл.7 и чл. 48 от
конституцията на Р. Македония и предвиждат:
-

употребата на майчин език като служебен във всяка община, където
съответният етнос има мнозинство;

-

право на етносите (малцинствата) да утвърждават и развиват националната
си идентичност – писменост, култура и пр.;

-

право да притежават и използват свои символи, да имат свое знаме, различно
от това на “държавата майка”.

Израз на добра воля на мнозинството е изграденият Съвет за междунационални
отношения. В него се включват по двама представители от националностите, които
живеят в Македония – македонци, албанци, турци, власи, роми, гьопти и българи.
Конституцията на Република Македония гарантира правата на малцинствата в
съответствие с международните договорености в рамките на индивидуалните човешки
права.
Въпреки компромисната етническа политика на няколко последователни
кабинета през последното десетилетие на ХХ век, албанските партии остават
неудовлетворени. Те обявяват намерението си да се проведе референдум сред
албанското население в Западна Македония за политическа и териториална автономия,
а преди приемането на новата македонска конституция албанците бойкотират
34

референдума за независимост на Македония.
Промените в Конституцията от 16 ноември 2001 г. на Република Македония,
гласувани от македонския парламент, узаконяват и разширяват правата на етническите
албанци.

На

практика

депутатите

изпълняват

предварително

подписаното

споразумение (от 13. 08.2001 г.) в Охрид между основните македонски и албански
партии. Този политически акт се налага, за да нормализира обстановката в Македония
и да се съхрани нейният статут на

самостоятелна държава. Надеждите са, че

гласуваните конституционни поправки допринасят за приключване на изострения от
година конфликт в страната между албанското малцинство и македонската общност. С
тях се тушира етническото напрежение и се прекратяват терористичните атаки от
албанска страна. Не на последно място промените в Конституцията удовлетворяват
препоръките на Международната общност за изпълнение на Рамковото споразумение
/от Охрид/– единственият според НАТО и ЕС вариант за демократичен и мирен изход
от кризата.
Рамковият договор, подписан в Охрид (август 2001 г.) е взаимен компромис,
тъй като всяка от страните се отказва частично от своите претенции и искания.Той се
състои от 10 части и три анекса39. Най значимите промени в договора се отнасят до:
-

правото на вето на албанците в парламента;

-

децентрализация на властта;

-

употреба на албанския език като втори служебен език в държавата;

-

еднакво участие на етническите общности в органите на властта и
публичната администрация;

В него се отхвърля използването на насилие за постигане на политически цели,
запазва се единният и многонационален характер на държавата, предвижда се
разоръжаване

на

албанските

бунтовници,

определят

се

много

райони

за

децентрализация, подкрепя се участието на компетентните албанци в държавните
институции, образованието и местното самоуправление. Изборът на членовете на
Съвета по сигурността (от трима души), отразява „състава на населението на
Македония”.
Основна ревизия е направена и в текста на преамбюла. Той съдържа термина
“македонски народ” по настояване на македонските националисти. Освен това в
преамбюла се изброяват “народите”, населяващи територията на Македония, а те са:
39

Анекс „А”- Конституционни промени, Анекс „В” – Промени в законодателството, Анекс „С” – Мерки
за укрепване на доверието.
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“македонския народ, албанския народ, турския народ, влашкия народ, сръбския народ,
ромския народ и други”40. Това е предпоставка държавата да се денационализира, т. е
да се етнизира, да губи унитарния си характер и постепенно да се трансформира в
бинационална федерация. В конституционното право съществува практика да се
избягва споменаването на групи и единици в текста на преамбюлите с цел символична
защита на държавата от фрагментация.
Основният акцент в Анекс „С” са мерките и средствата, които е нужно да се
предвидят и реализират с цел укрепване на доверието и стабилизиране на сигурността в
държавата. Подчертава се необходимостта от международна помощ (ЕС, ОССЕ,
Съветът на Европа, Световната банка, ООН, САЩ ) за по - успешното приложение на
клаузите от Анекса.
Основно място в параграфа е отделено на ефектите, които кризата оказва върху
обществено-политическия живот в страната, поради констатираните слабости в
институционалния модел на системата за сигурност. След гласуваните 15 поправки в
македонската конституция постепенно се

пристъпва към приемане на закони,

регламентиращи местното самоуправление, образованието и употребата на езика,
въвеждането на квотното представителство въз основа на етнически принцип в
различните държавни структури, включително в армията и органите за сигурност. 41
В резултат на военния конфликт през 2001 г., албанците в Република
Македония се превръщат в ключов институционален фактор.
В шести параграф Характер и функции на структурите за сигурност в
Република Македония. Резултати от емпиричното социологическо изследване са
представени резултатите, обобщенията и изводите

от статистическия анализ на

данните от емпиричното социологическо изследване базирано на мненията, оценките и
позициите на 203 души – български и македонски граждани. Посочени са целите,
задачите и параметрите на изследването. Аргументирано е съдържанието на анкетната
карта, която кореспондира с проблематиката на дисертационния труд. В анализа са
изведени няколко акцента:

40

Устав на Република Македония 2001 г.
Чл. 7, 8, 19, 48, 56, 69,77,78, 84, 86, 104,109,114, 115 и 131, в които като цяло напълно се установяват
договореностите от Охрид.
41
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-

Представлява ли етническото разделение (и производното му религиозно
разделение) сериозна заплаха за националната сигурност на Република
Македония?

-

Вторият акцент е свързан с приоритетите и доминиращите принципи в
дейността и целите на македонските сили за сигурност;

-

Трети акцент е външната намеса – дали тя се възприема като заплаха, или
подкрепя системата на национална сигурност на Република Македония;

-

Четвъртият е свързан с бъдещето на младата балканска държава и анализира
позицията на системата за сигурност на РМ в ситуация на междуетническа
криза;

Резултатите от емпиричното социологическо изследване са визуализирани чрез
28 таблици, 1 схема и 33 диаграми и са оформени като приложение в отделен том,
съпътстващ дисертацията.
В седми параграф Варианти и перспективи за бъдещето на Република
Македония е направен опит да се прогнозира развитието на националната сигурност на
Република Македония.
Вероятните визии за бъдещето на Република Македония можем да определим
като песимистични и оптимистични.
В

духа на интелектуалната полемика, фокусирана върху проблемите в

Македония, на първо място ще посочим песимистичните варианти:
1.Македония - страна и територия генерираща перманентно нестабилност.
Основание за подобна прогноза е противоречивата политика на САЩ и НАТО спрямо
Скопие и албанските сепаратисти.
2. Пълзяща албанизация на Македония. Вероятността от сбъдване на подобен
сценарий е много голяма, особено ако се анализират данните за демографската
експанзия на албанското население. Както отбелязва в цитираното вече интервю
бившият македонски премиер Любчо Георгиевски, “Катастрофата идва, но в Скопие
дремят. А сме изправени пред опасността да станем трета албанска държава.”42
3. Откъсване на територии от Република Македония. Това е сценарий,
аргументиран от тезата на Л. Георгиевски, че спешно е необходима “ампутация” на
Македония. Допреди 5 години е била възможна “размяна” на територии и население с
42

Георгиевски, Л. С лице към истината: Избрани статии, есета, речи, интервюта, прогнози и полемики
/Любчо Георгиевски.- София, 2007, с. 12.
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Албания, но към днешна дата това според него е пропуснат шанс. Затова Л.
Георгиевски предлага да се “подарят” на Велика Албания определени територии, за да
може да се съхрани и запази македонската държавност на останалата част от
територията на републиката.
4. Кантонизация на Република Македония. Това е реално стартирал процес. На
практика с Охридското споразумение от 2001 г. Република Македония е вече федерална
държава. Логично е да се очакват подобни претенции от македонските албанци,
следвайки примера на своите “събратя” от Косово. Това ще бъде реално началото на
истинска, юридически регламентирана кантонизация на Македония.
От изложените четири прогнози два са в процес на реализация: 1) перманентната
нестабилност и 2 ) кантонизацията.
Някой от оптимистичните перспективи за развитието на Република Македония,
могат да са следните:
- Най-оптимистичната визия е интегрирането на Македония в Европейския
съюз с подкрепата на България, Гърция и Румъния. Подобно интегриране ще
обезсмисли и генерирането на нестабилност в региона, както и започналата
кантонизация.
По - вероятен вариант е интегрирането на Македония в структурите на
НАТО. Това едва ли ще промени съществено демографско-политическите процеси в
страната, тъй като и преди събитията от 2001 г., и след това Македония реално е
“протекторат” на НАТО. Освен това зависи и от позицията на Гърция по отношение на
името на страната.
Не трябва да се изключва

и комбиниран вариант – интегриране в

структурите на НАТО и ЕС и паралелно с това албанизация и ислямизация на
страната. Резултатът ще бъде изтласкване на славяноезичното православно
македонско население извън територията на републиката, а названието “Македония” за
пореден път в историята ще остане само географско и историческо понятие.
Изводи:
-

Кризата в Македония през 2001 г. представлява най-голямата заплаха за
националната сигурност на Македония след обособяването й като независима
държава;

-

всички новосъздадени след 1991 г. структури и институции, чиито функции и
задачи са пряко свързани със защита на националните интереси (полиция,
38

армия,

специализирани

звена,

разузнавателни

служби,

новосъздадените

паравоенни единици от македонска и албанска страна), са изправени пред
първото си сериозно предизвикателство. Този конфликт разкрива слабите
страни и несъвършенствата в структурата им, липсата на координация между
елементите на системата за сигурност;
-

Македония не притежава ефективен механизъм за справяне с кризи.
Необходима е реконструкция на системата за сигурност и усъвършенстване на
отделните й звена съобразно конституционните, правните и обществените
промени;

-

с Охридското споразумение се създава нова конституционна концепция за едно
мултиетническо

общество.

Промените,

заложени

в Рамковия

договор,

провокират много въпроси от правен, политически и социален характер;
-

Поправките в Конституцията на Република Македония през 2001 г. отварят
нова страница в институционалното изграждане на държавата и структурите за
ред и сигурност;

-

След 2001 г. се преформулират реалните заплахи за националната сигурност на
страната. Международната общност изчаква с надежда страната да се превърне
в предвидим партньор, отговарящ на поставените изисквания, развиващ се по
установени демократични принципи, със синхронизирано законодателство и
обновени институции;

-

Най-оптимистичният вариант за бъдещето на Република Македония е
присъединяването й към НАТО и Европейския съюз. Статутът и на страна
кандидат-член поражда надежда за реализиране в обозримо бъдеще на тази
позитивна перспектива.
Заключение

В края на ХХ век, когато процесите на демократизация провокират появата на
множество нови държави на картата на Европа, функционирането на службите за
сигурност в тяхната идеологическа матрица възпрепятства реформирането им и ги
превръща в анахронизъм. Процесите на трансформация на системите за сигурност във
всяка балканска държава можем да обозначим като преход от държавна към
национална сигурност, защото те олицетворяват характера и целите на конкретен

39

политически режим, а в съдържателен аспект са израз на последователна и
целенасочено утвърждавана политика.
Изградените в СФРЮ структури и органи за сигурност с техните локални
подразделения в републиките се преодоляват трудно от новите независими държави на
Балканите след 1991 г. Конкретно Република Македония повече от десетилетие
изгражда своята система за сигурност, изцяло стъпвайки на познатите федерални
модели. Подреждането и структурирането на приоритетите й в областта на сигурността
е нелек и продължителен процес.
В дисертационния труд са анализирани системите за сигурност на РМ, в два
различни исторически периода.
Първият, от 1944 г., когато се създава Народна Република Македония (НРМ) и
тя е включена в състава на югославската федерация до краха на това обединение през
1992 г. Период, в рамките на който Държавна сигурност е фиксирана

във

формирането на единна „югославска“ социалистическа нация и общество, което
притежава наднационален характер. В този смисъл тя е пряк участник в изграждането
на „новата нация” и е напълно отдалечена от идеята за „национална“ държава на база
отделни етноси и народи в СФРЮ.
Вторият, след 1992 г., когато страната излиза по мирен път от федерална
Югославия и тръгва по пътя на своята независимост до 2005 г. В съвременна Р
Македония проблемът за националната идентичност се превръща в основен проблем
за Националната сигурност – държавата не е само македонска, а и албанска.
В хода на анализа се оформят логични изводи за всеки един период. Те са
свързани както с конституционно-устройствените принципи на Република Македония,
така и с характерните особености на структурите и органите за сигурност в различните
времеви отрязъци. Изследват се сходни процеси, но реализирани в различни условия.
Анализът на системата за сигурност на Република Македония показва, че
трансформацията на институциите, отговорни за сигурността, е сложен процес.
Преизграждането на техните елементи се свързва със стремежа да се преодолее
федералното институционално наследство. Подобни усилия обаче

се сблъскват

с

липсата на демократични традиции и изправят македонската държава пред сложната
задача да създава и трансформира собствени институции, които дори не е имала.
Съвременните предизвикателства и заплахи за сигурността на държавата налагат
реформирането на вътрешната, на отбранителната и на външната политика на
Македония в посока взаимодействие с механизмите за превенция на конфликтите.
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Двата основни фокуса, към които са насочени целите на политиката за сигурност евроатлантическите интеграционни процеси и междуетническите отношения, се
оценяват от обществеността като най-важни за преодоляване на рисковете за
сигурността и е логично да бъдат основа за създаването на политики и стратегии за
сигурност в обозримо бъдеще.
Политиката за сигурност трябва да защитава ценностите на обществото и
интересите на държавата. Затова е нужно пълноценно да използва възможностите на
държавната политика, като интегрира своите добри практики, цели, отговорности и
дейности. Само така е възможно да се създаде цялостна основна стратегия за
реализиране на визията в областта на сигурността.
Разкриването на системата за сигурност на Македония обяснява ползата от това
да се трансферира чужд опит в областта на сигурността. Нужно е системата да бъде
гъвкава, отворена за промени, защото „всяко окончателно регламентиране на
взаимодействията, бързо започва да изглежда ограничаващо”43. Преди всичко следва да
се усвои практиката на разрешаване на конфликти по конструктивен начин, преди
даден конфликт да ликвидира държавата, или най-малко да подкопае държавността, и
по този начин да я превърне в зона на хаос и беззаконие.
Основна цел на анализа на политиката за сигурност е да се познава и разбира
миналото и, без да се попада в неговата примка, да се усвоят съвременните тенденции
за безболезнено справяне с предизвикателствата пред сигурността.
Резултатите от проведените в съответствие с целта и задачите на
дисертационния труд теоретични и експериментални изследвания се свеждат до
следното:
1. Разкрита е връзката между специфичните особености на структурите

за

сигурност и конституционноправната уредба на Република Македония в два различни
исторически периода. Установена е приемственост и зависимост между съвременните
институции и тези на югофедерацията;
2. Анализирана е трансформацията на структурите за сигурност в Република
Македония след промяната на обществено-политическата система и новите парадигми,
които характеризират международния ред и сигурност;

43

Дичев, И. Когато губим, какво печелим? / Ивайло Дичев. // Розанвалон, Пиер. Контрадемокрацията.-С,
2012, с. 5.
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3. Задълбочено са анализирани базисните документи, които формират
нормативната рамка за изграждане на политика за сигурност на Република Македония в
отделните етапи от развитието й;
4. Изследвано е външното влияние върху ситуацията в Република Македония и
отражението му върху проблемите на националната сигурност на младата балканска
държава;
5. Предложени са варианти за бъдещото развитие на македонската държава,
произтичащи от усложнената вътрешна и външна среда на сигурност;
6. Изготвена е комплексна оценка на системата за сигурност на Република
Македония

като

независима

държава.

Аргументирана

е

необходимостта

от

предприемане на спешни реформи, ориентирани в три насоки, съобразени с актуалните
предизвикателства, пред които се изправя системата за сигурност на Република
Македония;
7. Анализирано е значението на вътрешната сигурност в Република Македония
за общата сигурност на Балканите, както и последиците за регионалната сигурност,
възникнали от проблемите в Република Македония.

IV. Приносите на дисертационното изследване се свеждат до следното
- За първи път се прави разгърнат сравнителен анализ на организацията и
институционалното изграждане на системата за сигурност на Република Македония
в различни времеви периоди – като съюзна република в рамките на федеративна
Югославия и като независима държава след разпадането на Югославия. Откроени са
сходствата и различията между системите за сигурност на Федерална република
Македония и независима Република Македония като следствие от процеса на
трансформация на обществено-политическата система. Набелязани са елементите на
приемственост между институциите в различни аспекти. Като принципно нова и
оригинална теза се лансира идеята, че антибългарската насоченост на службите за
сигурност в Република Македония запазва приоритетност, от периода на ОЗНАбезименна през времето на Федеративна и остатъчна Югославия, до настоящия
исторически момент. Това е причина структурите за сигурност в Република Македония
да се окажат безсилни пред албанския сепаратизъм и национализъм породил Кризата от
2001 г.
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- Реализирано е изцяло авторово социологическо изследване, анализ и
обобщение на мненията и оценките на български и македонски граждани за системата
за сигурност на Република Македония. Специално внимание е отделено в анализа на
позициите на македонските граждани, попаднали в представителната извадка.
Направените изводи очертават визията на анкетираните за проблемите, върху които е
фокусирано вниманието на македонските сили за сигурност.
- Детайлно, в хронологична последователност е анализирана етнополитическата
криза от пролетта и лятото на 2001 г. Представени са малко известни факти от
развитието на кризата и реакцията на международната общност (структурите на ЕС,
НАТО, ООН, ОССЕ, САЩ и Русия). Синтезирано е ново знание за

причините и

факторите, обусловили конфликта. Анализирани са различни варианти за развитие на
Република Македония в обозримо бъдеще.
-

Формулирани са конкретни препоръки за оптимизиране на системата за

сигурност на Република Македония. Целта на генерираното ново знание е да
подпомогне преодоляването на остарелите стереотипи и стимулира формирането на
нова адекватна политика за сигурност, отговаряща на съвременните реалности. В тази
връзка е оценена и българската външна политика спрямо Република Македония, като се
акцентира

на

необходимостта

от

активна

превантивна

дипломация

спрямо

възникналите проблеми в съседна Македония.
Значимостта на изследването може да бъде изразена в три аспекта: научнотеоретичен, научно-практически и учебно-методически.
Научно-теоретическото значение се състои в задълбочаването на знанията за
структурата, организацията, управлението и функциите на системата за сигурност на
Република Македония и нейните конкретни измерения в различни исторически
периоди и при различен тип държавно устройство. Дисертационният анализ използва
подход, който обединява съвкупната характеристика и сравнителния анализ на
структурите за сигурност на Република Македония и държаво-творческите институции.
Дисертационния труд предлага доразвитие на теорията за службите за сигурност в
качеството им на държавно-творчески структури и институции, конкретно за
Република Македония.
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Научно-практическото значение се състои във възможността да се търсят и
намират решения на едни или други казуси и проблеми при следкризисното
възстановяване на институциите, гарантиращи сигурността в Република Македония.
Получените знания могат да послужат за бъдещо прогнозиране на развитието на
ситуацията в региона. Въпросите, разгледани в дисертацията, и направените изводи
могат да представляват интерес за всички, които непосредствено се занимават с
външната политика на България, Македония и Западните Балкани.
Учебно-методическото значение се състои в това, че се допълват знанията по
въпроси,

адресирани

към

политиките

за

сигурност

на

Балканите.

Научно-

теоретическите разработки и изводи от изследванията могат да бъдат използвани в
учебния процес в системата на висшето образование в курсове по национална
сигурност, политология, международно право и международни отношения.
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